
 

 

 

 

HLASOVANIE PER ROLLAM 11.9.2020 
Hlasovanie spustené: 8.9.2020 – 09:09 
Hlasovanie ukončené 11.9.2020 – 12:00  

 
Zúčastnené mail. adresy:  
balaz@expres.sk – Roman Baláž – 1 hlas 
stefanmika@gmail.com - Štefan Mika – 1hlas  
technical_diving@okpfaff.sk – Oliver Krajňák- 1hlas 
ubatuba@pobox.sk - František Ondrejka – 1 hlas 
ajkrby@ajkrby.sk – Ján Chovan - 1hlas  
pcprakza@gmail.com - Milan Peřina- 1hlas 
vaculcik@ksp-zralok.com - Pavol Vaculčík – 1hlas  
seckar@chello.sk – Radovan Sečkár- 1hlas 
miroslavmavrak@gmail.com - 1 hlas 

 
Znenie hlasovania per rollam: 
 
Dobrý deň, 

z poverenia prezidenta ZPS dávam týmto per rollam hlasovať o udelení mandátu Ing. Tomášovi Ráczovi, 
predsedovi klubu Octopus, na zastupovanie ZPS v prípravných rokovaniach týkajúcich sa prípadnej kúpy 

pozemku s prístupom k vode v Podunajských Biskupiciach, parcely registra C, 5796/4 a 5798/22 v celkovej 

výmere 4613 m2. 
V prílohe sa pár fotografií zo dňa 21.8.2020. 

Ponuka z realitnej kancelárie https://www.nehnutelnosti.sk/3910435/na-predaj-pozemok-s-investicnym-

zamerom-4613m2-podunajske-biskupice/ 

• Typ: Predaj 

Druh: Priemyselná zóna 

• Plocha pozemku: 4613 m2 

• Cena za m2: 25 €/m² 
ID inzerátu: 3910435 

Realitná kancelária REMAX ponúka na predaj pozemok s investičným zámerom v časti Podunajské Biskupice. 

 
Pozemok má tvar obdĺžnika, nachádza sa mimo zastavanej obci pri Štrkovni Sehring Bratislava v tesnej 

blízkosti Vinohradníckej- Podunajské Biskupice, kde má byť v budúcnosti vybudovaná podľa štúdie Biskupická 

lagúna. 
 

https://reality.etrend.sk/komercne-nehnutelnosti/na-okraji-bratislavy-pripravuju-novy-rekreacny-rezort.html 

Pozemok nie je oplotený, príjazdová cesta je nespevnená, bez inžinierskych sietí. 
Rozmer pozemku (orná pôda)o výmere: 4613m2. 

Cena pozemku 25 eur/ za m2 vrátane právneho a realitného servisu RE/MAX  

  
Návrh (súhlasím, proti, zdržal sa)  

 

Udelenie mandátu Ing. Tomášovi Ráczovi na zastupovanie ZPS v prípravných rokovaniach 

týkajúcich sa prípadnej kúpy pozemku v Podunajských Biskupiciach. 
 

Prosím o hlasovanie najneskôr do 11.9.2020, 12:00 hod. 

Hlasovať prosím formátom: "Návrh: súhlasím" alebo "Návrh: proti". 
 

S pozdravom, 

--- 
Generálny Sekretár ZPS 

Mgr. Zuzana Žecová 
 

 
Hlasovanie bolo ukončené 11.9.2020 o 12:00. 
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Návrh: 
Za:   8 
Proti:  0 
Zdržal sa: 1 (Krajňák) 
 

Uznesenie: Prezídium ZPS udeľuje mandát Ing. Tomášovi Ráczovi na zastupovanie ZPS v prípravných rokovaniach 
týkajúcich sa prípadnej kúpy pozemku v Podunajských Biskupiciach. 
 
Vypracovala: Mgr. Zuzana Žecová 
V Bratislave, 11.9.2020 


